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Oświadczenie reprezentanta organizacji pozarządowej
ubiegającej się o miejsce w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego
o spełnianiu warunków
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016
r. poz. 922) w związku z § 3 ust. 2 oraz 4 zarządzenia nr 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego,
powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, a także
zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu
partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym roku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy w celu realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st.
Warszawie na rok 20191) oraz oświadczam, że:
nie jestem związany(-na) z żadną inną organizacją pozarządową ubiegającą się o miejsce w Zespole ds.
budżetu partycypacyjnego w dzielnicy ……………….………. m.st. Warszawy (zwanej dalej „Dzielnicą”), jak
również nie jestem pracownikiem Urzędu Dzielnicy, radnym m.st. Warszawy, radnym Dzielnicy, członkiem
organu uchwałodawczego żadnej z jednostek niższego rzędu funkcjonujących na terenie Dzielnicy, członkiem
Młodzieżowej Rady Dzielnicy ani Dzielnicowej Rady Seniorów. Oświadczam też, że kwestia reprezentowania
organizacji przeze mnie została uzgodniona z jej władzami.
Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji przez m.st. Warszawę informacji zamieszczonych przeze mnie
w niniejszym oświadczeniu. Jestem również świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania
nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.
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Podpis składającego oświadczenie
1)

Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu
realizacji budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest
możliwe uczestnictwo w procesie.

